eerste Zo ercarnaval
Gehoornde duivel A
door Cuus Spijkers
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een wonderlijke
combinatie. De bouwers van carnavalsvereniging De Tunnelplekkers
n o e s t ~ g n $ a t ~ m o laanse Tilburgers. Samen hebben
ze één doel: schitteren op de eerste T-Parade.
In de bouwhal waar jaarlijks de
carnavalswagens worden gecreeerd, kiinkt ditmaal salsa. De
deuren staan wijd open, want binnen is het warm. Niettemin wordt
er stevig doorgekiust.
Het 'Mikt' tussen de Vqnezolanen
en De Tunnelplekkers. ,Al vanaf
het begin", vertelt Bert van de
Ven. ,,Toen we elkaar voor het
eerst zagen, wisten we dat we samen gingen bouwen".
Ibelice Engelhardt van Viva Venezuela beaamt dat. ,,Vorige week
hebben we met z'n allen nog gebarbecued. Vandaag ben ik speciaal in Amsterdam stoffen gaan
halen voor de kostuums. Vooral
veel rood. We willen er op die

F

T-Parade echt uitspringen".
Het werken aan de praalwagen is
voornamelijk in handen van De
Tunnelplekkers. ,,Wij lassen, plakkeri+bew~.ZmerrRemaf, met onze assistentie natuurlijk", aldus Van de Ven.
Het ontwerp van de Venezolaanse
praalwagen kwam van José Jararnillo. Maandagochtend arriveerde hij vanuit Caracas in Tilburg. Dezelfde avond zat hij met schilderskwast al in de bouwhal aan de
Lambert de Wijsstraat voor de finishing touch. Toen De Tunnelplekkers het ontwerp onder ogen
kregen, was de eerste reactie: 'Wat
moeten we ermee?' ,,Maar we zagen het als een uitdaging. Heel wat
anders dan we ooit gebouwd hadden", zegt Van de Ven. ,,Venezolanen kiezen voor kleurcombinaties
die wij nooit toepassen."
Engelhardt: ,,We hebben gekozen
voor de dansende duivel Diabolo
met horens. Hoe meer horens de Bert van de Ven van De Tunnelplekkers beschildert samen met JoseSaramiduivel heeft, hoe meer status."
lo en JocePint een enorme dwivelskop.
foto JohnS&outen/PVE
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EXOTISCHE WOAGES LOUWE IN VERTROUWDE BOUWHAL
door Andrea van Dael

Maandag 13 augustus 2007 - TILBURG - Zo'n vijfhonderd mensen van allerlei
komaf bekeken gisteren enkele wagens voor de T-Parade. Boven een nog kale
praalwagen van de Scheelpraaije en Bierschaope hangt een carnavalsfiguur
aan een haak. Hard werken dus deze week en ongetwijfeld geldt dat voor meer
groepen.
Zie ook:
Miss en Mister T-Parade dragen Tilburgse titel trots
Wel al prachtig aangekleed is de gezamenlijke wagen van CV de Kappesientjes
en Antillianen/café Bosvreugd. Een dj draait er salsamuziek. Maurice Sambo (54)
tekende voor het ontwerp. "We wilden iets met de Nederlandse cultuur. Ik bladerde in
boeken en we kozen voor Rembrandt." Een portret pronkt op de wagen, evenals een
grote emmer met kwasten. De wagen is van top tot teen versierd met zilveren stof,
fijne kraaltjes, gouden ruches en felgekleurde veren.
Sambo: "Veel glitter, hè. Ook op de headpieces, de kransen van de dansers."
Koningin Zomercarnaval 2007 uit Curacao komt speciaal in Tilburg op deze wagen
dansen.
Medebouwer Richard Kirnon (54): "We gaan Tilburg op zijn kop zetten." Aan de
overkant staat een wagen met 'Dansende Duivels van Venezuela', wijst Ibelice
Engelhardt (29). Haar organisatie Viva Venezuela werkte hiervoor samen met CV de
Tunnelplekkers. Bert van de Ven (52): ,,Bij de eerste T-Parade vergadering kozen de
bouwers ieder een multiculturele organisatie. De liefde kwam van twee kanten."
Duizend deelnemers lopen en dansen straks in de T-Parade: 39 groepen, waaronder
vijftien wagens. Coördinator bouwhal Frans Bartels (61): ,,De samenwerking tussen
alle culturen ging ongelofelijk. De opstelling van de wagens is de volgende uitdaging.
Bij de winteroptocht manen we deelnemers wat op te schieten. Zondag zijn we
soepeler, want groepen gaan ook rondom wagens dansen. Volgens planning duurt
de tocht tot 15.00 uur, maar reken maar dat het later wordt. Dat ontspannene hoort
ook bij feestvieren met andere culturen."

NU AL 900 DEELNEMERS AAN T-PARADE

De T-Parade, de multiculturele optocht die zondag 19 augustus door het centrum van
Tilburg trekt, kan rekenen op negenhonderd deelnemers. Dat is meer dan tijdens de
reguliere carnavalsstoet in de wintermaanden.
Voor de stoet hebben zich 39 groepen ingeschreven. Bij het ontwikkelen van het idee ging
de organisatie uit van dertig groepen en zeshonderd deelnemers. DeWelzijns-stichting voor
Surinamers in Tilburg doet met vijf groepen mee, maar ook de Japanese Saturday School,
de Suleymaniye Moskee en de Chinese Vrouwen Vereniging lopen mee in deze ongetwijfeld
feestelijke en kleurrijke stoet. Deze week kwamen nog twee aanmeldingen binnen, zodat het
aantal van 39 groepen nog kan stijgen.
Volgens organisator Miriam Alders reageren alle groeperingen die zijn benaderd zonder
uitzondering enthousiast. Daarmee is niet gezegd dat alle bevolkingsgroepen die Tilburg rijk
is in de optocht meelopen. De Griekse, de Molukse, de Marokkaanse en de Iraakse
gemeenschappen, om er maar enkele te noemen, ontbreken nog. Niet omdat ze niet willen,
weet Alders, maar omdat ze onvoldoende zijn georganiseerd en nu geen groep op de been
kunnen brengen.
De stoet bestaat voor een groot deel uit mensen met een Latijns-Amerikaanse achtergrond.
Alders sluit niet uit dat de stoet volgend jaar diverser van samenstelling zal zijn.
Veel muziek- en dansgroepen die meelopen, zullen na afloop van de T-Parade optreden op
podia in de binnenstad. Ze worden bijgestaan door bekende namen als Marianne Weber en
Gebroeders Ko.
In de T-Parade rijdt een aantal wagens mee. Die zijn gemaakt door carnavalsverenigingen in
samenwerking met de deelnemende groepen. Zo is Viva Venezuela een band aangegaan
met CV De Tunnelplekkers. Een aantal wagens is al eerder te zien. ‘ Waogens lauwe’ mag
het niet heten, maar zondagmiddag 12 augustus kunnen belangstellenden wagens bekijken
in de bouwhal aan de Lambert de Wijsstraat. De deuren gaan open om 12 uur. Volgens
Jean-Pierre van der Meijs van de Tilburgse carnavalsstichting hebben veel mensen
gevraagd of ze de wagens eerder mogen bekijken.
Voor meer informatie over de T-Parade gaat u naar www.t-parade.nl
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